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Z A P I S č. 9/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou,
konaného 29. listopadu 2012 v Obecním domě na Bergerově náměstí ve Stráži nad Nisou.

Přítomní

členové zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program:

Zastupitelstvo

7 členů přítomno, 2 omluveni - viz prezenční listina

Čerpání rozpočtu obce za období 1.- X. měsíce
Úprava rozpočtu 3/2012 obec, 6/2012 ZŠ
Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2013
Ustavení HIK pro inventarizaci majetku obce
Pořízení nového ÚP obce
Projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí, věcných břemen
Různé - aktuální záležitosti, návrhy a připomínky zastupitelů
Usnesení

zvolilo:

návrhovou komisi ve složení:

Ing. Miroslav Kračmar
Bohdan K vapi I

ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Kobosil
Jaroslava Zvolánková
Jaroslava Zvolánková

zapisovatel:

Po projednání předložených zpráva diskusi zastupitelstvo přijímá toto

usnesení
schvaluje:
1.1 plnění rozpočtu obce za období 1.- X. měsíce 2012 v jednotlivých
skutečnostmi'
Plnění rozpočtu
Příjmy:
Z toho: Daně

Ostatní příjmy
Výdaje celkem

kapitolách s těmito hlavními

Roční plán/ po změnách
18.579.700,- 18.738.943,14.100.000,4.479.700,-

Skutečnost I.-X.
17.281.735,71
13.263.968,75
4.017.766,96

92,22
94,10
89,69

18.579.700,18.838.943,00

16.303.061,29

86,54

%

1.2 úpravu rozpočtu č. 3/2012 obec =5.414,- Kč - dotace KÚLK SDH na akceschopnost.
1.3 úpravu rozpočtu č. 6/2012 základní škola =1.965.949,- Kč - dotace KÚLK na mzdové prostředky.
1.4

návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2013 s příjmy a výdaji ve výši =19.258.700,v rozpočtu jsou zahrnuty investice ve výši =650.000,- Kč a opravy ve výši =4.250.000,- Kč.

Investiční akce do rozpočtu obce na rok 2013
CELKEM
0.65 mil. Kč
Bvtový fond - investice
1)
Investice škola
2
Investice škoIní jídelna
3
4250 mil. Kč
Opravy a udržování do rozpočtu obce na rok 2013
CELKEM
1
Škola
2
Obecní dům
Hřbitov
3
4
Komunikace
Bytový fond
5

Kč a

0,1
0,5
0,05

mil.Kč
mil.Kč
mil Kč

0,05
1,5
0,8
1,5
0,4

mil.Kč
mil.Kč
mil Kč
mil Kč
mil Kč

1.5 smlouvu TX 45/2013 na zaj ištění údržby SSZ Studánecká na rok 2013 za cenu =3.050,- Kč měsíčně.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

-21.6 smlouvu TSML 80/12 na zajištění zimní údržby komunikací v obci v souladu s § 26 silničního
zákona č. 13/1997 Sb., a vyhl. č. 104/ 1997 Sb., v platném znění.
Pověřuje starostu obce jej ím podpisem.

1.7 HIK pro inventarizaci majetku obce za období kalendářního roku 2012 ve složení:
Předseda:
Členové:

Ing. Miroslav Kračmar
Daniela Kysilková, Bohdan Kvapil

1.8 cenovou přílohu pro rok 2013 - A.S.A - s navýšením cen o 3% bez DPH.
1.9 na základě potvrzení o získání Zlatého Kříže ITL st. za celkem 80 odběrů krve panu Bohdanu
Kvapilovi a panu Václavu Radostnému, Stráž nad isou, finanční dary ve výši po =10.000,- Kč.
Zároveň tímto vyslovuje poděkování za hluboce lidský postoj, kterým nezištně přispěli k záchraně
zdraví a života svých spoluobčanů a za projev opravdového lidství.
1.10 výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nisou, příspěvkové
předloženou ředitelstvím školy a schválenou školskou radou dne 29.10.2012
1.11.1

organizace,

pořízení nového územního plánu obce Stráž nad Nisou

1.11.2 Mgr. Karla Jaschkeho jako určeného zastupitele obce pro jednání
územního plánování.

s pořizovatelem

ve věcech

1.11.3 jako pořizovatele nového územního plánu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta,
oddělení územního plánování jako příslušný Úřad územního plánování pro ORP Liberec.
1.11.4 termín 29. 11. - 31. 12. 2012 pro sběr žádostí a návrhů do nového územního plánu od občanů a
vlastníků nemovitostí v obci Stráž nad Nisou.
1.12

dle usnesení č. 3/2012 bod 2.2 - převod předrnětných pozemků dle GP bezúplatně na obec a
následné zpevnění komunikace a doplnění VO

1.13

bezúplatný převod p.č. 555 v k.ú. Stráž nad Nisou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na obec

1.14

odměnu ředitelce základní školy

1.15

navýšení kapacity žáků s účinností od 1.9.2013 na 230 žáků.

zmocňuje:
2.1 starostu obce Mgr. Karla Jaschkeho k provedení úpravy rozpočtu za měsíc XII./20 12.

-:
I~~!
Jaroslava Zvolánková
místostarostka

-:
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